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A falta de
memória

A

qui vão alguns conselhos para
quando a memória começar a falhar. Dizem os entendidos que é possível manter a memória à medida que os
anos vão passando. Para isso é necessário motivação, curiosidade, atenção
e concentração. Basta fazer palavras
cruzadas, ler o jornal e debater assuntos com os amigos. Em resumo... manter-se atento ao mundo. O que não será
necessário é tentar memorizar a lista
telefónica.
As perturbações da memória não
têm todas a mesma forma. As diversas informações que retemos passam
por dois módulos complementares: a
atenção e a armazenagem. A atenção
regista aquilo de que nos apercebemos.
Existem testes muito precisos que permitem assinalar qual dos dois módulos
não funciona bem.
Segundo os resultados obtidos em diversos estudos sobre o envelhecimento, as faculdades de percepção e de
concentração são as primeiras funções
a sofrer alterações. Isto é, a passagem
do tempo afecta, em primeiro lugar,
as funções que permitem recordar e,
ao mesmo tempo, raciocinar, deduzir,
compreender e planificar.
No entanto, tal como acontece com
a forma física, admite-se que preservamos prioritariamente as faculdades
mais exercitadas. Um contabilista de
Continuação na página 2

O sabor português,
uma tentação quebequense
Página 9

Outra divisão na comunidade…
C
omeço com este título como forma
de sublinhar mais uma aberração.
Desta vez, relacionada com a religião católica. Antes, havia missa em Português
na Igreja St-Vincent Ferrier. Por razão
desconhecida, transferiram o padre para
a Igreja Ste-Ambroise. Três anos passaram. E desta vez, mandaram o mesmo
pároco para a Igreja da Nossa Senhora
de Fátima em Laval.
Porém, mesmo assim, continuou a haver naquela igreja, missa em Português,
com o padre quebequense, francófono,
que comunica bastante bem na nossa
língua. Acontecem no entanto coisas
curiosas que nos surpreendem. Pessoas

que habitualmente trabalham nas Festas
do Santo Cristo e outras manifestações
religiosas, juntamente com alguns amigos, compraram uma imagem da Nossa
Senhora de Fátima e já no passado dia
13 de Outubro, fizeram a Procissão das
Velas na Igreja St-Vincent Ferrier. Igualmente, está programado um jantar para o
próximo dia 27 na Santa Cecília, para angariação de fundos destinados à compra
duma coroa do Espírito Santo, também
para a Igreja St-Vincent Ferrier.
Será que o nosso povo ainda não compreendeu que já temos muita dificuldade
em encher a Igreja de Santa Cruz duranMosti Mondiale 2000
te1 octobre
as missas
aos domingos e que temos
2008
A Voz de Portugal

a Ste-Ambroise tão próximo? Será também que a Igreja de Santa Cruz, como
Missão portuguesa de Montreal, não terá
poder suficiente para falar com a Diocese de Montreal e procurar impedir que
estes senhores, donos e mestres, apenas
porque nem sempre tudo poderá correr a
seu favor, logo arranjam outro “partido”
para lá se instalarem como cabeças importantes?
Porque assim, não vamos a lado nenhum. E cada vez mais os nossos jovens
desistem da comunidade, ao verem todas
estas divisões que se fazem sem sentido.
Temos associações que nada significam
Continuação na página 2

Serviço de análise do seu vinho
vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de portugal,
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agenda comunitária
São Martinho

O Clube Portugal de Montreal organiza a festa de São Martinho no dia
13 de Novembro pelas 19h00. O prato principal será Carne de Porco
à Alentejana. Haverá também o DJ da casa para animar esta festa.
Para mais informações ou reservas contactar: 514 844-1406.

Dia do sócio no clube portugal

O Clube Portugal de Montreal organiza o Dia do Sócio no dia 27 de
Novembro pelas 19h00. O prato principal será Filet-Mignon. Haverá
também o DJ da casa para animar esta festa.
Para mais informações ou reservas contactar: 514 844-1406.

CONCERTO NA SANTA CRUZ

Para celebrar os 25 anos da construção da Igreja , a missão de Santa
Cruz organiza uma série de almoços e concertos, uma vez por mês, a
começar no 21 de Novembro – dia de Cristo Rei. O primeiro concerto
está a cargo da Filarmónica Portuguesa de Montreal:
Preço almoço e concerto - $25 (crianças até 10 anos $15)
Preço só para o concerto - $10 (crianças até 10 anos $5)

São Martinho na santa cruz

A Missão Santa Cruz organiza no dia 13 de Novembro, pelas 20h a
festa tradicional de São Martinho com o conjunto Contacto. Bilhetes
à venda na secretaria da Missão. Haverá também um concurso de
vinhos. Para mais informações 514-844-1011.

Noite de fado no Clube Oriental

O Clube Oriental Português de Montreal organiza uma Noite de Fado
com Cristina Rodrigues, Victor Vilela e Carlos Rodrigues acompanhado por Joe Medeiros à guitarra e Francisco Valadas à viola para o 13
de Novembro pelas 19h30. Para informações: 514-342-4373.

Centro Comunitário Santa Cruz

O artista e professor Nelson Figueiredo vai estar aqui em Montreal em
Janeiro para dar aulas de pintura de azulejo e escultura de barro. Para
inscrever-se comunique para o 514-844-1011 ou 514-834-0920. Não
perca esta oportunidade de aprender com um verdadeiro mestre.

Associação Portuguesa do Canadá
Sexta-feira dia 12 de Novembro, Jantar de São Martinho, Carne de
Porco à Alentejana, castanhas, etc. Supresas musicais... Não falte!!!!!
Reserve já: 514-844-2269

Lançamento de um livro

A Véhicule Press convida a comunidade ao lançamento de “Making
Waves: The Continuing Portuguese Adventure”, um livro de Mary Soderstom, onde o leitor será transportado para sítios cuja presença portuguesa ficou eternamente gravada, uma história repleta de aventuras,
triunfos e melancolia. O evento terá lugar no dia 24 de Novembro, das
17h30 às 20h, no Les Bobards, situado no 4328, boul. St-Laurent. 514987-1174

ERRATUM
No artigo de “32º aniversário da Casa dos Açores do Quebec” teve um
erro. O falecido senhor João da Mota, recebeu a Medalha de Mérito do
Conselho Mundial das Casas dos Açores (CMCA) no dia 3 de Junho
de 2001 na cidade do Porto e no ano 2003 não houve medalha.
A Meghan Benfeito foi também agraciada com a Medalha de Mérito
da Casa dos Açores do Quebeque em 2006, sendo a candidata mais
jovem a recebê-la.

pensamento da semana
“No que lhes parece risível é que os homens mais revelam o próprio
carácter”. Goethe (1749-1832), poeta alemão.

EFEMÉRIDES - 10 de Novembro
1483 - Nasce Martinho Lutero, em Eisleben, Alemanha.
1668 - Nasce o compositor francês François Couperin, expoente do
Barroco.
1759 - Nasce Friedrich Schiller, poeta e dramaturgo alemão.
1871 - O explorador britânico Henry Stanley encontra, na selva da
África Central, o missionário David Livingstone, considerado perdido,
indagando “Dr. Livingstone, presumo”.
1875 - É fundada a Sociedade de Geografia de Lisboa.
1887 - Lourenço Marques, atual Maputo, passa a cidade.
1913 - Nasce Álvaro Cunhal, líder comunista português.
1933 - O Papa Pio XI institucionaliza a Acção Católica portuguesa.
1938 - O líder fascista Benito Mussolini adota legislação antissemita.
1944 - II Guerra Mundial. A Alemanha de Hitler utiliza um novo míssil
contra o Reino Unido, o foguete V-2.
1959 - A Assembleia-geral da ONU condena a política de segregação
racial da África do Sul.
1961 - Desvio de um avião da linha Casablanca-Lisboa, por membros
da Oposição Democrática dirigidos por Palma Inácio, para lançamento
de panfletos sobre Lisboa, que apelam à resistência à ditadura.
1967 - A sonda norte-americana Surveyor-6 pousa na Lua, no ensaio
de um voo tripulado.
1968 - Guerra Colonial. O Conselho de Segurança da ONU condena
as incursões militares portuguesas no território do Zaire.
1969 - A Rua Sésamo, criada pela equipa da Children’s TV Network,
com Jim Henson, estreia-se na PBS, estação pública norte-americana.
1973 - O secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger chega
a Pequim para completar o processo de normalização de relações diplomáticas entre os EUA e a China.
1975 - Na Assembleia-geral da ONU são aprovadas as resoluções que
qualificam o sionismo uma forma de racismo e estabelecem a participação da OLP em todas as convenções sobre o Médio Oriente.
1979 - Fundação da Juventude Comunista Portuguesa, pela unificação da União de Estudantes Comunistas e da União da Juventude
Comunista.
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

La Voix du Portugal -The Voice of Portugal
4231-B, Bl. St-Laurent, Qc., Canada H2W 1Z4
Tél.: (514) 284-1813 | Fax: (514) 284-6150
Escritório aberto 2ª a 5ª feira
www.avozdeportugal.com
jornal@avozdeportugal.com
Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961
Tous droits réservés. Toute reproduction
totale ou partielle est strictement interdite
sans notre autorisation écrite.
Courrier de deuxième classe; Numéro
de contrat: 1001787. Dépôts legaux à la
Bibliothèque nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du Canada
Os textos, fotos e ilustrações
publicados nesta edição são da inteira
responsabilidade dos seus autores, não
vinculando, directa ou indirectamente, o
cariz editorial e informativo Membro
oficial
deste jornal.
ISSN: 0049-6790

ÉDITRICE: Nancy Martins
DIRECTEUR: António Vallacorba
DIRECTRICE-ADJOINTE: Sandy Martins
ADMINISTRATION ET RÉDACTION: Kevin Martins
RÉDACTEUR EN CHEF ET INFOGRAPHISTE:
Sylvio Martins
COLLABORATEURS:
Antero Branco, Elisa Rodrigues, David André, Diamantino de
Sousa, Dinora de Sousa, Helder Dias, J.J. Marques da Silva,
João Arruda, João Mesquita, José de Sousa, Manuel Carvalho,
Miguel Félix, Natércia Rodrigues, Raul Mesquita.
CORRESPONDANTS:
António A. Archer, Augusto Machado, Joel Neto, Manuel
Rodrigues, Maria Helena Martins, Ricardo Araújo Pereira, Hélio
Bernardo Lopes
PHOTOGRAPHES:
José Rodrigues, Anthony Nunes, Daniel André
DISTRIBUTION: Nelson Couto, Victor Medina
PUBLICITÉ: Kevin Martins, RPM, IMTV Ethnic Comm.
Ethnique Média. Portugal: PortMundo Ldª.

Outra divisão na comunidade…
para a juventude. Às vezes até se ouvem certas afirmações irreflectidas, acusando os jovens de somente sujarem o local e gastarem luz…
Cuidado porém com estas palavras, porque vão-se embora os jovens, levando com eles os pais e os amigos…

Tigre de papel
A
aprendizagem da realidade política portuguesa de
Pedro Passos Coelho, parece ser laboriosa. Depois
de vários anos como membro activo e presidente da Juventude social democrata, Passos Coelho passou a jogar
na principal liga política do país, num momento que não
podia ser mais desajeitado, dadas as desastrosas condições da economia nacional e sua projecção no xadrez
europeu. Todos os dias, de há tempos a esta parte, só
se ouve falar da crise, da possibilidade de bancarrota
do país, do risco da intromissão do FMI nas finanças do
Estado, da falta de confiança dos investidores nacionais
e estrangeiros na capacidade de gerência do governo
português e uma questão vem constantemente ao espírito das pessoas: como foi possível chegarmos a isto?
O problema portanto não é de hoje. Certo que Sócrates
tem grande, diga-se, enorme, responsabilidade na situação actual. Mas não é sozinho. Tal como Hitler, Estaline ou Mussolini, nunca teria chegado à intransigência
e às tresloucadas decisões que nos empurraram para o
abismo em que nos encontramos, se antes e à sua volta,
não houvesse muita gente a colaborar nas asneiras e a
aproveitar-se delas para encher as algibeiras. E viva a
Europa! Só que a União exige agora contas. E facturas.
E explicações. Se, como tudo parece indicar, o FMI irromper a Assembleia da República, haverá muitas alterações e possivelmente mais desempregados. Porque as
empresas públicas habitualmente deficitárias, por exigências do próprio governo, verão certamente cortes importantes a nível dos efectivos. Sobretudo daqueles que
se encontram no cimo das prateleiras. E possivelmente
também, bastantes serão afectados sem em nada terem
contribuído ao descalabro em que se encontram. Mas
isso será apenas uma parte da situação de tutela a que
serão sujeitados. E todos pagarão os anos das grandezas
balofas. Não poderá também ser ignorada a responsabilidade do Presidente. Há muito que a situação se degrada sem uma indispensável intervenção firme a repor
o bom senso na governação. Por muito menos que os
problemas decorrentes da teimosia e irresponsabilidade
do PM actual, foi deposto Santana Lopes pelo socialista
Jorge Sampaio, a quem, no fundo, cabe a responsabilidade da situação que se vive, por ter aberto o caminho a
José Sócrates. Os avisos de Cavaco Silva, portanto especialista em Economia e Finanças surgem tarde, e não
terão qualquer influência no que possa acontecer nos

A falta de memória
80 anos, por exemplo, será sempre capaz de fazer
contas melhor do que alguém que não exercitou essa
actividade. O mesmo acontece com os músicos, cujas
zonas cerebrais relacionadas com a música estão
mais desenvolvidas.
Fotografar para não esquecer. Uma boa forma de
evitar os lapsos de memória consiste em associar
uma situação a uma imagem. Por exemplo, se tiver
que fazer algo de importante hoje ou amanhã, não
tem que atar uma linha ou um fio num dos dedos para
se lembrar. Basta fotografar no cérebro e associar a
importância da acção que pretende fazer e as possibilidades de esquecimento serão muito menores. No
fundo, o truque consiste em construir, o mais cedo
possível, um cenário daquilo que se pretende guardar
na memória. A imagem mental associada a uma acção ajuda assim à sua memorização. Isto é, memoriza-se como se se tirasse uma fotografia.
A utilização do cérebro como se fosse uma câmara
fotográfica, visualizando uma situação no tempo e no
espaço antes de executar uma acção, pode ser exercitada nos mais pequenos aspectos da vida quotidiana.
Quantas vezes, chegamos a casa, o telefone começa
imediatamente a tocar e por causa desse telefonema

Continuação da página 1
Fico triste ao ouvir estas coisas. Conheço o caso duma
associação que tinha um rancho folclórico e onde alguns
responsáveis da colectividade falavam deste modo…
Perderam rancho, jovens e familiares…

Redacção

próximos dias. O Presidente, face à situação caótica em
que o país se encontra, há muito que devia ter intervido.
Teve razões de sobra para o fazer e sempre recusou, alegando a independência do governo e procurando deitar
égua na fervura— mesmo em casos como o Freeport
ou Face Oculta ou ainda no aberrante proteccionismo
do Procurador-geral da República— talvez a pensar na
sua própria recandidatura. Com largas responsabilidades nas alegadas “escutas em Belém” que favoreceram
a reeleição de Sócrates, preocupou-se apenas com as
aparências e quis forçar Passos Coelho a apoiar o OE.
Este, visto por alguns como meio D.Sebastião, meio
Salvador do Mundo, quis negociar em termos um tanto
paternalistas, a eventualidade do apoio do PSD à proposta orçamental do governo, de que a Europa esperava
o resultado.
Durante semanas jogou ao gato e ao rato. Exigindo
consenso ou ameaçando abandono das negociações.
Impondo medidas e deixando planar possibilidades
eleitorais. Afirmando: “Está lançado um drama muito
grande como se o país estivesse à beira da insolvência e
tudo dependesse do PSD”. De certo modo, até sim. Porque as expectativas foram grandes. Mas afinal a montanha acabou por parir um ratito. Confirmando o que
astutas “éminences grises” socialistas afirmaram desde
sempre, o PSD, depois de muitas reviravoltas e malabarismos teatrais, decidiu-se por apoiar a proposição do
Presidente, fazendo abstenção no momento da votação
e permitindo assim a aprovação do Orçamento de Estado. Questiono-me todavia, sobre a utilidade e pertinência. A que ou a quem terá servido toda esta encenação? A imagem de Passos Coelho terá sido beneficiada
perante à população ou deixará mais interrogações que
garantias de capacidade governativa?
Se teve razão quando afirmou: “Se não estivéssemos
em vésperas de presidenciais, o que hoje se estava a
discutir era uma moção de censura ao Governo”, face
aos resultados, uma outra afirmação, pretendendo que
a “Decisão do PSD no OE será para ‘ajudar o país’
em momento muito difícil”, poderá ser interpretada pelo
público como o acto final duma trágico-comédia, em
que ele desempenha a função não muito agradável de
Tigre de Papel.

Raul Mesquita

Continuação da página 1
temos que voltar a sair. “Mas... onde raio pus eu as
chaves do carro?” Ficamos enervados porque não
aplicamos o exercício de associação de ideias – que
seria rever a fotografia mental da cena, no momento
em que esta ocorreu. Ou seja, lembrar-se do toque
do telefone poderia verificar que provavelmente as
chaves estariam ao lado do aparelho.
Para funcionar bem, o cérebro tem necessidade de
oxigénio e de glucose, mas também de estimulações externas e internas. As estimulações constantes
atrasam não apenas o envelhecimento mental, que
é inevitável com a diminuição dos neurónios, mas
também o seu disfuncionamento. É que os neurónios
preguiçosos estão condenados a desaparecer muito
rapidamente.
Os carburantes do cérebro. Para funcionar em pleno, o cérebro tem necessidade de vitaminas C (Kiwis,
frutos ácidos) e E (óleo de soja, e girassol) devido à
sua actividade anti-oxidante. Também são necessárias vitaminas do grupo B, com destaque para a B6
que favorece o equilíbrio nervoso (legumes verdes,
fígado). É de notar que o cérebro consome 20 por
cento do total calórico quotidiano.

Augusto Machado

Políticos e juízes em
lista de prostituição
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Conhecidos gestores ligados à Banca, deputados da
Assembleia da República, ex-membros do Governo,
juízes, entre outras personalidades de destaque na sociedade portuguesa. Todos eles têm um ‘amigo’ em
comum, Carlos Pinota. Os seus nomes constam da
lista explosiva que o operador de câmara da RTP
guardava no seu computador, apreendido a 13 de
Outubro numa operação da PSP, em Lisboa - e
são apontados como clientes das prostitutas brasileiras que seriam angariadas pelo jornalista e
por um sócio, Miguel M., informático do Banco Espírito Santo.
A investigação é coordenada pela Unidade
Especial de Combate ao Crime Violento do
DIAP e aprimeira operação, em Julho, levou
à identificação de Michael Barbosa - entretanto preso pela PJ, em Outubro, pelo homicídio
do próprio pai, por chefiar a rede de exploração
de prostitutas e de travestis em toda a zona do
Conde Redondo. Foi a partir daí que a PSP chegou aos colaboradores de Barbosa, no
aluguer de casas para práticas de prostituição e gestão de sites na internet onde
o negócio é promovido. Um destes é o
Momentos de Prazer, onde as mulheres
pagam para serem anunciadas, mas há
outros. E os gestores dos sites, nas horas vagas, eram Carlos Pinota, da RTP, e
Miguel M., do BES. Este último seria o financiador daquele negócio.
Só que os dois não fariam só gestão de sites onde cobravam cerca de 170 euros por anúncio.
Segundo a investigação da PSP, por crimes de lenocínio (favorecimento à prostituição) e auxílio à imigração ilegal, terão expandido o negócio à angariação de
prostitutas para clientes VIP, cujos nomes constam da
lista que Carlos Pinote tinha num computador apre-

3

Pamela Anderson
despe-se para a Playboy

A

endido em Outubro.
Várias mulheres e travestis ligados a esta rede já
foram ouvidos pela policia, apurou o CM, e na lista
que o jornalista da RTP guardava há referências, nomeadamente a encontros marcados, que comprome-

modelo anunciou que tinha posado nua para a
capa da revista Playboy de
Janeiro e que iria doar 25
mil dólares à organização
não governamental Waves of
Water.
Pamela Anderson será capa
da edição de Janeiro de 2011
da revista Playboy. Aos 43
anos, a actriz que ficou famosa
na série ‘Marés Vivas’ participa, pela 11ª vez numa sessão
fotográfica como veio ao mundo. Foi o próprio fundador da Playboy, Hugh Hefner, que anunciou a notícia no twitter, ao escrever: “Pamela Anderson está
na piscina da mansão Playboy a posar para a capa
de Janeiro, em tributo a La Dolce Vita”.

Bento XVI reúne
todos os cardeais

O

tem de uma forma inequívoca conhecidos políticos
portugueses, magistrados e gestores ligados à Banca. Tinham preferências nas mulheres e alguns eram
clientes assíduos.

papa vai reunir todos os cardeais a 19 de novembro para uma jornada de reflexão sobre a resposta da Igreja aos casos de abusos sexuais de menores
por membros do clero, anunciou o Vaticano num comunicado. “O papa convidou os membros do colégio
cardinalício e os novos cardeais para uma jornada de
reflexão e de oração na sexta-feira 19 de novembro”,
anunciou o Vaticano. O texto divulgado precisa que
um os temas da reunião será “a resposta da Igreja aos
casos de abusos sexuais”, apresentado pelo cardeal
William Levada, prefeito da congregação para a Doutrina da Fé. Desde a publicação, há um ano, de um
relatório sobre centenas de casos de abusos sexuais de
menores cometidos por membros da Igreja católica na
região de Dublin (Irlanda), encobertos pela hierarquia,
o papa Bento XVI enfrenta a mais grave crise dos últimos anos na Igreja, amplificada por escândalos semelhantes noutros países europeus e nos Estados Unidos.

Rôtisserie | Churasqueira

Piri Piri
“O melhor frango na cidade”
“Le meilleur poulet en ville”

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis
514-504-6464 ou 514-476-1338
www.piri-piri.ca | info@piri-piri.ca

Chefe Silva
Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos
especiais do dia

Especialidades

Leitão à bairrada (todos os dias)
Frangos (o melhor da cidade)
Coelho no churrasco
e outras especialidades no carvão
Especiais todos os dias
encomendas para todo o tipo de
festas (casamentos, baptizados, etc.)

D. Maria e os chefes
Arlindo e Joaquim
convidam toda a comunidade

Faça a sua encomenda do natal

PREÇOS ESPECIAIS

Chefe Silva Convida toda a comunidade
portuguesa à sua nova churrasqueira

4 AQUI CANADÁ
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- coordenação de miguel félix

Caros leitores,
Fiquei muito surpreendido com o artigo de Sr. Raul Mesquita
na primeira página do jornal A Voz de Portugal, onde qualifica Luc Fernandez, o «maire» do Plateau, de «iluminado, de
«diabólico» que «precisa de ser seguido por um psiquiatra», e
possuido pela vontade de reduzir a nossa comunidade a uma
«aldeia da pré história»!
Na verdade, o Sr. Mesquita precisa de se conter. A sua retórica inflamada e hiperbólica impede de que o tomem a sério!
Algumas das suas gratuitas e arbitrárias afirmações merecem
uma resposta:
1. Não há nada de radical ou extremo nas políticas de estacionamento que temos introduzido no Plateau; políticas como
as que estamos a aplicar, já têm sido introduzidas em muitas
outras cidades do mundo com sucesso.
2. Contrariamente à afirmação do Sr. Mesquita que esta iniciativa penalizará os comerciantes do bairro, o nosso plano
foi aprovado pelas três principais organizações comerciais do
Plateau, incluindo a Sociedade de Desenvolvimento Comercial do Boulevard Saint-Laurent. Uma razão pela qual muitos
comerciantes apreciam os parquímetros, é precisamente porque eles garantem uma rotação constante de clientes para os
seus negócios – ao contrário de manter os espaços ocupados
durante todo o dia.
3. Contrariamente a impressão deixada pelo sr. Raul Mesquita, que estamos a prolongar as horas parquimetradas até à
uma hora da noite em todo o bairro, o único lugar onde as horas de estacionamente estão efectivamente a ser prolongadas
para além do horário tradicional, é no sul do Boulevard SaintLaurent, entre as ruas Sherbrooke e Roy, e onde uma grande
concentração de bares e discotecas têm criado problemas de
congestionamento e segurança públicas, impondo assim uma
sobrecarga financeira à municipalidade. É justo que os automobilistas que frequentam esses estabelecimentos, paguem
parte dos custos através das receitas dos parquímetros, em
vez de serem só suportados por todos os contribuintes residentes e comerciantes do bairro.
4. O Sr. Mesquita afirma igualmente que os residentes locais
estão entre aqueles que serão penalizados pelo nosso plano! Na verdade, o custo da vignette anual de estacionamento,
continua o mesmo, e é previsivel que mais lugares de estacionamento fiquem disponíveis para os residentes, uma vez que
se solicita aos que visitam o Plateau, que paguem a sua justa
parte dos custos associados ao estacionamento na rua.
5. Por último, lamentamos o facto de que o Sr. Mesquita, na
qualidade de jornalista preocupado com uma informação pertinente e séria, nem sequer tenha solicitado uma única entrevista com um membro da nossa administração! Para o futuro,
em vez de nos insultar, pedimos-lhe que seja mais rigoroso na
pesquisa e que se esforce mais em aprofundar e tentar compreender melhor as razões que justificam as nossas políticas,
e por que é que tantos residentes do Plateau as apoiam.
Atenciosamente, Alex Norris
Vereador municipal do Distrito de Mile End
Freguesia do Plateau-Mont-Royal, 514-868-5191

Taxa aos automobilistas:
Tremblay confirma que irá em frente

O

s automobilistas de Montreal deverão extrair
mais dinheiro dos seus bolsos para financiar os
transportes públicos. O presidente da
câmara municipal de Montreal, Gérald Tremblay, confirmou a sua intenção de taxar os proprietários de veículo sobre o seu território. A taxa será
acrescentada aos direitos de matrícula de 30 dólares já existentes, mas o
presidente da câmara municipal não
quis calculá-lo antes da apresentação do orçamento, esperado para este
mês. Em entrevista com Paul Arcand
sobre as ondas do 98,5 FM, contudo
precisou que o aumento seria inferior
a 50$. “Idealmente”, entraria em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2011. A
medida tocará todos os automobilistas de Montreal, em diferentes graus.
A taxa será estabelecida em função
das emissões de gás carbónico, deixou entender o presidente da câmara municipal.
Assim, o proprietário de um automóvel híbrido ou
eléctrico pagará menos. Os motoristas de táxi, “que
favorecem os transportes públicos”, poderiam tam-

bém pagar menos. Gérald Tremblay está convencido
que não pode encontrar outras fontes de rendimento
para financiar os custos que aumentam eternamente dos transportes públicos. A Cidade de Montreal obteve
o direito de taxar a possessão de um
veículo graças à lei 22, adoptada em
Junho de 2008. Pode fazê-lo pelo representante da Sociedade do seguro
automóvel, que emite as placas de
matrícula com base no endereço de
residência dos automobilistas. Dado
que as cidades de subúrbio e as cidades ligadas não têm este direito, os
automobilistas destas zonas não serão
tocados por esta medida. Esta disparidade poderia contudo não durar muito
tempo. O ministro dos Negócios municipais, Laurent Lessard, confirmou
que recebeu um pedido formal para
alargar este direito de tributação a
toda a ilha de Montreal. A carta que recebeu está assinada por Gérald Tremblay e o presidente da câmara
municipal de Westmount, Peter Trent, que age em
nome das cidades ligadas da ilha de Montreal.

Tremblay adere, a oposição furiosa
O presidente da câmara municipal de Montreal, Gérald Tremblay, anunciou que ia acompanhar Transportes Quebeque na sua visão dos trabalhos de reparação do “nó” Échangeur Turcot, enquanto que a
oposição rejeita o projecto proposto pelo governo. O
presidente da câmara municipal Tremblay afirmou
que o projecto tinha sido bonificado em relação às intenções iniciais e que o governo tinha feito “esforços
consideráveis” em matéria de transportes públicos e
de ordenamento urbano. A propósito da expulsão de
Richard Bergeron, chefe de Projecto Montreal, do
Comité executivo, o presidente da câmara munici-

pal confirmou que tinha pedido ao chefe da segunda
oposição que se retirasse devido à sua falta de solidariedade no processo do Échangeur Turcot. Richard
Bergeron afirmou por seu lado que o presidente da
câmara municipal de Montreal colocava-se numa
posição de fraqueza no que diz respeito a Quebeque
neste processo. Para o chefe de Projecto Montreal, o
presidente da câmara municipal Tremblay “junta-se
à sua família política em Quebeque” preparando-se
para aceitar o que o governo conta fazer deste eixo
rodoviário essencial.

maria irene morais
courtier immobilier

C 514.445.5354

imfonseca@sympatico.ca
Integridade, proﬁssionalismo e competência...
Se os seus princípios se identiﬁcam aos meus, telefone sem tardar ao
CELL: 514.445.5354 ou Escr.: 514.281.5501,
para venda ou compra de propriedades.
Terei imenso prazer de vos servir de novo!

Este espaço está reservado para o
anúncio da sua casa.

Agence immobilière
Franchisé indépendant
et autonome de RE/MAX Québec inc.

Tente a sua sorte de poder ganhar
o valor da sua próxima habitação,
até à concorrência de 150,000.00$!

plateau

835, boulevard Saint-Joseph Est
Montréal, QC H2J 1K5
T 514.281.5501 F 514.281.2033
www.remaxducartier.com

Laval-des-Rapides

Para participar e saber mais, telefone
ao 514.445.5354.

Français • Anglais • Portugais • Espagnol

PUBLICIDADE

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 10 de NOVEMBRO de 2010

5

Com os FidoDollars,
as economias multiplicam-se
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a partir de
BlackBerry ® CurveTM 8520
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Economize mais tarde
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com Contrato Fido
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de 3 anos

Economize sobre o seu próximo telemóvel graças aos
. Somente Fido oferece tantas maneiras
de economizar agora e mais tarde.

Le Détaillant Exclusif Fido le plus recommandé au Canada en 2010.

www.action-page.com

Mont-Royal
1042, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Offres sujettes à changement sans préavis. Le prix des téléphones afﬁchés est valide avec nouvelle mise en service avec Entente Fido; des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Des frais uniques de mise en service de 35$
pourraient s’appliquer. Taxes en sus. MCFido & dessin et FidoDollars sont des marques de commerce de Fido Solutions, utilisées sous licence. BlackBerryMD, RIMMD, Research In MotionMD, SureTypeMD, SurePressMC et les autres
marques de commerce, noms et logos associés sont la propriété de Research In Motion Limited aux États-Unis et dans d’autres pays, et sont utilisés sous licence. Tous les autres noms de marque et logos appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. © 2010 Fido Solutions.

6 CRÓNICA

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 10 de NOVEMBRO de 2010

Muito Bons Somos Nós

A tragédia é esta
F
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade. Amor: Tente conviver mais com os seus
amigos e faça esforços para travar novos conhecimentos.
Saúde: Período propício a uma consulta de oftalmologia.
Não descure a sua visão. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um
projecto. Está preparado para realizar os projectos a que se propõe, e
para chegar onde está já superou muitas provas.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 10, 4, 5, 45, 2, 6

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso. Amor: Cuidado para não magoar os
sentimentos de uma pessoa que lhe é querida. Meça as
suas palavras. Convide um amigo para uma saída especial. Dance, vá ao cinema, aproveite aquilo que a vida tem
para lhe dar. Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.
Tente relaxar. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser
recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 3, 36, 6, 9, 8, 5

alamos do fim dos jornais como se ele fosse uma
inevitabilidade – e o mais provável é que o seja.
Todas as semanas um jornal importante deixa de
imprimir-se. Um dos últimos foi o Jornal do Brasil,
instituição a caminho do 120º aniversário – e um dos
próximos há-de ser o New York Times, cuja direcção
já estuda o momento em que usará a frase que todos
quisemos um dia usar (embora noutras circunstâncias): “Parem as máquinas!” Os que estão financeiramente mais sólidos acantonam-se no suporte virtual. Os que estão mais aflitos simplesmente fecham.
E mesmo aquela expressão, “financeiramente mais
sólidos”, deveria vir entre aspas. No essencial, está
tudo aflito – é questão de perceber em que grau de

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendimento com
um amigo muito especial. Mantenha a calma!
Saúde: Controle as suas emoções e procure ser racional.
Não se preocupe tanto com aquele problema que o tem
vindo a afectar. Vai perceber que afinal não era nada assim tão grave.
Dinheiro: O seu orçamento poderá sofrer um acréscimo significativo.
Porém, seja contido nos gastos.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 2, 4, 1, 15, 14, 18

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor: Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa amada. Seja mais cuidadoso. Saúde: Procure não
exagerar no exercício físico, pois poderá magoar os seus
músculos. Dinheiro: É possível que durante esta semana
se sinta um pouco desmotivado. Trace objectivos para o seu trabalho,
vai ver que conseguirá obter melhores resultados.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 10, 20, 3, 9, 41, 44

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera. Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se
deixe influenciar por terceiros. Não se deixe dominar pela
insegurança. Converse mais com o seu companheiro e
tenha mais confiança nele. Saúde: Vigie a sua tensão
arterial e controle muito bem a sua alimentação.
Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas suas compras, pois
poderá gastar mais do que as suas possibilidades.
Número da Sorte: 49 Números da Semana: 6, 9, 7, 40, 30, 20

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Seja mais carinhoso com a sua
cara-metade. Os actos de ternura são importantes para
revigorar a relação. Saúde: Evite enervar-se em excesso.
As preocupações podem trazer sérios problemas ao nível
cardiovascular. Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar um banho relaxante. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais comedido para não ter surpresas desagradáveis.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 22, 5, 41, 14, 12, 21

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Confie mais na pessoa que tem a seu lado. A confiança e o
respeito são essenciais numa relação. Saúde: Tendência para apanhar uma grande constipação. Agasalhe-se
bem. Dinheiro: Não se deixe abater por uma maré menos positiva
nesta área da sua vida. Analise as suas poupanças. Poderá sentir necessidade de mudar de emprego ou de actividade profissional. Pense
bem no que é melhor para si.
Número da Sorte: 35 Números da Semana: 9, 6, 3, 2, 25, 45

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: O encontro com um desconhecido e uma
insinuante troca de olhares podem ser o ponto de partida
para algo muito prometedor. A felicidade e a paixão poderão marcar a sua semana. Aproveite muito bem esta fase.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana poderá
constipar-se facilmente. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um
colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir apoio.
Número da Sorte: 9 Números da Semana: 2, 25, 14, 17, 18, 19

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Poderá encontrar um amigo que já não via há muito tempo. Coloque a conversa em dia. Saúde: Procure
não abusar em refeições muito condimentadas. Dinheiro: Não influencie as ideias dos outros. Permita que cada
um pondere por si. Aceite críticas construtivas feitas por alguém que
tem mais experiência. Não as encare como algo negativo, mas sim
como forma de melhorar o seu desempenho
Número da Sorte: 8 Números da Semana: 6, 45, 40, 20, 30, 4

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Período marcado pela harmonia familiar. Organize
um serão divertido em sua casa. Poderá viver momentos
confusos e agitados a nível amoroso. Não se descontrole
e tente encontrar solução para os seus problemas. Saúde:
Tendência para problemas de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana
propícia ao investimento. Aconselhe-se com o seu gestor de conta. A sua
vida profissional vai exigir de si um desgaste redobrado de energias.
Número da Sorte: 42 Números da Semana: 1, 5, 45, 4, 7, 6

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento. Amor: Esteja alerta, o amor poderá surgir
em qualquer lugar. Deixe-se ser amado. Saúde: Pratique
uma actividade física que lhe dê bastante prazer.
Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar significativamente. Continue a demonstrar o seu dinamismo. Não adie
decisões importantes e urgentes. Seja firme.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 5, 6, 16, 14, 15, 40

aflição se encontra cada um. Olhamos para o exemplo da televisão e facilmente o percebemos: talvez
tivesse havido uma oportunidade para nós também.
Colocada perante um dilema de origem semelhante,
a TV soube reconverter-se. Percebeu que só a sua
dimensão lúdica poderia salvá-la – e, a certa altura,
investiu de tal maneira nessa dimensão, monitorizando com tal cuidado as respostas do público, que foi
a própria world wide web (para que é que eu estou
com coisas: a Internet) quem se sentiu na obrigação
de vir ao seu encontro, presenteando-a com as mais
mirabolantes propostas para potenciar o crescimento.
Com os jornais, nada disso aconteceu. É claro que
eles tinham, desde o início, a marcha dos tempos em
seu desfavor: ver TV é mais fácil do que ler um jornal
– e aquilo que o homem do século XXI procura, aparentemente, é a facilidade. A verdade, porém, é que
não souberam antecipar-se. Apostaram todos em sites, mas nenhum deles com uma decente articulação
entre suportes. Nem as melhores soluções entretanto
testadas evitaram a marginalização. Hoje, toda a gen-

te o sabe já: os jornais impressos são um modelo de
negócio datado – e as propostas que a senhora dona
Internet lhes apresenta já nem são para potenciar-lhes
o êxito, mas para proporcionar-lhes a sobrevivência,
o que diz bem da sua subalternidade.
Problema suplementar: ninguém percebeu ainda
como será possível recuperar os leitores para o mundo virtual continuando, mesmo assim, a pagar a renda. Ao longo de 15 anos, tentámos de tudo: sites grátis e sites a pagar, newsletters e widgets, aplicações
especiais e de novo sites grátis. Nada. Nas soluções
gratuitas, falhou a publicidade. Nas soluções oneradas, falharam os assinantes. Fracassou tudo, basicamente – e, se agora nos enchemos de esperanças no
iPad e no Kindle, é mais por não nos podermos dar ao
luxo de não nos enchermos delas do que por qualquer
outra coisa. O mais provável é que usar a expressão
“futuro dos jornais” seja já um paradoxo.
O perfil do leitor mudou – e todos nós, leitores, contribuímos para isso. Hoje em dia, já nem sequer há
leitores. Eu não sou um leitor: sou, quando muito, um
respigador. Às vezes estou a comentar uma notícia
com um amigo, e logo ele me pergunta: “Onde leste
isso?” Raramente sei responder. Tenho o computador
e o telemóvel e a televisão ligados em permanência,
com o Google Reader a sufocar-me de headlines e
o FaceBook a fuzilar-me de fait-divers e os canais
noticiosos a cercarem-me de breaking news – simplesmente já não sei, a não ser que tenha um jornal na
mão, de onde vem e para onde vai cada coisa.
Porque mesmo eu, que há uma mão-cheia de anos
vivo da medição das importâncias, do estabelecimento de prioridades e da pesagem de prós e de contras,
continuo a precisar de alguém que me garanta uma
equação hermética de mundo – e, na inexistência
dela, já vou, atarantado perante os links dos links dos
links, perdendo curiosidade. Eis, pois, a suprema tragédia disto tudo: a morte da curiosidade. Quanto ao
resto, não me preocupo: sei assentar um tijolo, sei
conduzir um táxi, sei disparar uma caçadeira – e, aliás, tenho aqui, do outro lado da janela desta casa açoriana de onde às vezes vos escrevo, um cerradinho há
demasiados anos em pousio, ansioso
por que eu lhe crave o alvião e o encha
de batatas greladas. À fome não morrerei. Talvez morra estúpido. E morrerei
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CASA DE CÂMBIO

3960 Boul. St-Laurent, 514.845.5115
nenhuma taxa de serviço
preços competitivos aos dos bancos
troca excelente de euros e dólares uS

NOVOS SERVIÇOS
• cartas telefónicas
• entrega ao domicílio

(com reserva de 24 horas de antecedência)

• desconto

sobre reservas
Horário:
Segunda a sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: Período favorável à conquista. Encha-se
de coragem e diga aquilo que sente. Siga em frente e lute
para alcançar os seus objectivos. Saúde: Cuidado com
alergias, pois o seu sistema respiratório poderá estar muito frágil. Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias
criativas. Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 20, 10, 3, 6, 45, 44

SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE ANÚNCIO,
RECEBA UM DESCONTO SUPLEMENTAR!
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A CERTIFIED IMMIGRATION CONSULTANT
CAN FACILITATE YOUR JOURNEY TO QUEBEC
DID YOU KNOW? As of February 2, 2011, your
immigration consultant must be registered with
the government of Quebec and hold membership
with the Canadian Society of Immigration
Consultants. It’s the law. CSIC protects consumers
by regulating immigration consultants who
must meet its professional standards. For more
information, visit www.csic-scci.ca.

Société canadienne de
consultants en immigration

www.csic-scci.ca
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A Relíquia (9)

Eça de Queirós

Além disso, para melhor a persuadir “da minha indiferença por
saias”, coloquei um dia, no soalho do corredor, como perdida uma
carta com selo - certo que a religiosa D. Patrocínio, minha senhora
e tia, a abriria logo, vorazmente. E abriu, e gostou. Era escrita por
mim a um condiscípulo de Arraiolos: e dizia, em letra nobre, estas
cousas edificantes: “Saberás que fiquei de mal com o Simões, o de
filosofia, por ele me ter convidado a ir a uma casa desonesta. Não
admito destas ofensas. Tu lembras-te bem como já em Coimbra
eu detestava tais relaxações. E parece-me ser uma grandíssima
cavalgadura aquele que, por causa de uma distração que é fogoviste-lingüiça, se arrisca a penar, por todos os séculos e séculos,
amém, nas fogueiras de Satanás, salvo seja! Ora, numa dessas
refinadíssimas asneiras não é capaz de cair o teu do C. - Raposo”. A Titi leu, a Titi gostou.
E agora eu vestia a minha casaca, dizia-lhe que ia ouvir a Norma, beijava com unção os
ossos dos seus dedos; e corria, ao Largo dos Caídas, à alcova da Adélia, a afundar-me
perdidamente nas beatitudes do pecado. Ali, à meia luz que dava através da porta envidraçada o candeeiro de petrolina da sala, os cortinados de cambraia e as saias dependuradas tomavam bran¬curas celestes de nuvem; o cheiro dos pós-de-arroz excedia em
doçura o olor dos junquilhos místicos; eu estava no céu, eu era São Teodorico; e sobre os
ombros nus da minha amada, desenrolavam-se as madeixas do seu cabelo negro, forte e
duro como a cauda de um corcel de guerra. Numa dessas noites, eu saia de uma confeitaria do Rossio, de comprar trouxas de ovos para levar à minha Adélia, quando encon¬trei
o Doutor Margaride que me anunciou, depois do seu abraço paternal, que ia São Carlos
ver o Profeta. - E você, vejo-o de casaca, naturalmente também vem...
Fiquei varado. Com efeito vestira a casaca, dissera à Titi que ia gozar o Profeta, ópera
de tanta virtude como uma santa instrumental de igreja.. E agora tinha de sofrer o Profeta, deveras, entalado numa cadeira da geral, roçando o joelho do douto magistrado, em
vez de preguiçar num colchão amoroso, vendo a minha deusa, em camisa, comer o seu
docinho de ovos.
- Sim, com efeito, também eu ia daqui para o Profeta - murmurei aniquilado. - Diz que é
uma musicazinha de muita virtude... A Titi gostou muito que eu viesse. Com o meu inútil
cartucho de trouxas de ovos, lá fui subindo, melancolicamente, ao lado do Doutor Margaride, a Rua Nova-do-Carmo. Ocupamos as nossas cadeiras. E na sala resplandecente,
branca e com tons de ouro, eu pensava saudosamente na alcova sombria da Adélia, e no
desalinho das suas saias - quando reparei que de uma frisa ao lado uma senhora loura e
madura, uma ceres outonal vestida de seda cor de palha, voltava para mim, a cada doce
arcada das rebecas, os seus olhos claros e sérios. Perguntei logo ao Doutor Margaride
se conhecia aquela dama “que eu costumava encontrar às sextas na Igreja da Graça,
visitando o Senhor dos Passos com uma devoção, um fervor...”
- O sujeito que está por trás, a abrir a boca, é o Visconde Souto Santos. E ela ou é a
mulher, a Viscondessa de Souto Santos, ou a cunhada, a Viscondessa de Vilar-o-Velho...
À saída, a viscondessa (de Souto Santos ou de Vilar-o-Velho) ficou um momento à porta
esperando a sua carruagem, embrulhada numa capa branca que uma penugem orlava,
delicadamente; a sua cabeça pareceu-me mais altiva, incapaz de rolar, tonta e pálida, num
travesseiro de amor; a cauda cor de palha alastrava-se sobre as lajes; era esplêndida, era
viscondessa; e outra vez me procuraram, me trespassaram os seus olhos claros e sérios.
A noite estava estrelada. E, descendo o Chiado em silêncio ao lado do Doutor Margaride,
eu pensava que, quando todo o ouro da Titi fosse meu e dourasse a minha pessoa, eu
poderia então conhecer uma viscondessa de Souto Santos ou de Vilar-o-Velho, não na
sua frisa, mas na minha alcova, já caída a grande capa branca, despidas já as sedas cor
de palha, alva só do brilho da sua nudez, e fazendo-se pequenina entre os meus braços...
Ai, quando chegaria a hora, doce entre todas, de morrer a Titi?
- Quer você vir tomar o seu chá ao Martinho? - pergun¬tou-me o Doutor Margaride ao
desembocarmos no Rossio. - Não sei se você conhece a torrada do Martinho... E a melhor
torrada de Lisboa. No Martinho, já silencioso, o gás ia adormecendo entre os espelhos
baços; e havia apenas numa mesa do fundo um moço triste, com a cabeça enterrada entre
os punhos, diante de um capilé. O Margaride encomendou o chá, e vendo-me olhar com
inquietação os ponteiros do relógio, afirmou-me que eu chegaria à casa ainda a horas de
fazer a minha tocante devoção com a Titi.
- A Titi agora - disse eu - não se importa que eu esteja até mais tarde... A Titi agora, louvado seja Deus, tem mais confiança em mim.
- E você merece-o... Faz-lhe a vontade, é sisudo... Ela pouco a pouco tem-lhe ganho
amizade, segundo me diz o Casimiro...
Então lembrei-me da velha afeição que ligava o Doutor Margaride ao Padre Casimiro,
procurador da tia Patrocínio e seu zeloso confessor. E, arrebatando a oportunidade, dei
um leve suspiro, abri o meu coração ao magistrado, largamente, como a um pai.
- E verdade, a Titi tem-me amizade... Mas acredite Vossa Excelência, Doutor Margaride,
que o meu futuro inquieta-me às vezes... Olhe que tenho pensado mesmo em ir a um
concurso para delegado. Até já indaguei se seria difícil entrar como despachante na alfândega. Porque enfim a Titi é rica, é muito rica; eu sou seu sobrinho, único parente, único
herdeiro; mas... E olhei ansiosamente para o Doutor Margaride, que, pelo loquaz Padre
Casimiro, conhecia talvez o testamento da Titi... O silêncio grave em que ele ficou, com
as mãos cruzadas sobre a mesa, pareceu-me sinistro; e nesse instante o criado trouxe a
bandeja do chá, sorrindo, e felicitando o magistrado por o ver melhor do seu catarro. - Deliciosa torrada! - murmurou o doutor.
- Excelente torrada! - suspirei eu cortesmente.
De vez em quando o Doutor Margaride esfuracava um queixal; depois limpava a face, os
dedos; e recomeçava a mastigar devagar, com delicadeza e com religião.
Eu arrisquei outra palavra tímida.
- A Titi, é verdade, tem-me amizade...
- A Titi tem-lhe amizade - atalhou com a boca cheia o ma¬gistrado - e você é o seu único
parente... Mas a questão é outra, Teodorico. E que você tem um rival.
- Rebento-o! - gritei eu, irresistivelmente, com os olhos em chamas, esmurrando o mármore da mesa. O moço triste, lá ao fundo, ergueu a face de cima do seu capilé. E o Doutor
Margaride reprovou com severidade a minha violência.
- Essa expressão é imprópria de um cavalheiro, e de um moço comedido. Em geral não
se rebenta ninguém... E além disso o seu rival não é outro, Teodorico, senão Nosso Senhor Jesus Cristo!
Nosso Senhor Jesus Cristo? E só compreendi, quando o esclarecido jurisconsulto, já
mais calmo, me revelou que a Titi, ainda no último ano da minha formatura, tencionava
deixar a sua fortuna, terras e prédios, a irmandades da sua simpatia e a padres da sua
devoção.
- Estou perdido! - murmurei. Os meus olhos, casualmente, encontraram, lá ao fundo, o
moço triste diante do seu capilé. E pareceu-me que ele se assemelhava a mim como um
irmão, que era eu próprio, Teodorico, já deserdado, sórdido, com as botas cambadas,
vindo ali ruminar as dores da minha vida, à noite, diante de um capilé.
Continuação na próxima edição

Primeira medalha a uma
portuguesa em Montreal

H

oje em dia, recebem-se 1500 medalhas ou troféus de todos os organismos que existem. Quer seja a pequena
associação ou uma grande companhia

corada no dia 26 de Outubro pelo Cônsul-geral de França, Pierre Robion, que
estava acompanhado pela sua esposa
Anne Nguyen-Robion. Esta medalha
significa que esta pessoa se dedicou
durante muitos anos ao Consulado da
França. A pergunta mais importante…
O que fez para merecer esta honra? Ela
foi uma das grandes chefes de cozinha
de Montreal, e a sua carreira de mais
ou menos quase 40 anos ao serviço do
Consulado testemunha da sua dedicação… Ela foi escolhida, pessoalmente,
por um Cônsul-geral da França, que foi

internacional, um dia receberá uma…
Mas todas têm uma significância bastante diferente. Receber uma medalha
oficial do Governo é muito diferente de
qualquer uma outra. Há duas semanas,
pela primeira vez na história da nossa
comunidade e do Consulado da França
em Montreal, tivemos a honra de estar
presentes numa pequena cerimónia,
na majestosa casa do Cônsul-geral da
França, Pierre Robion.
Nesta cerimónia familiar, em que 30

à busca dela para dar um conforto bastante importante aos cônsules-geral que
vieram a Montreal. Uma dica bastante

convidados estavam presentes, a primeira portuguesa foi condecorada com
a medalha de mérito dos negócios estrangeiros, “Médaille d’honneur des
Affaires Étrangères”. É claro que não é
qualquer pessoa que receba este título.
Em Montreal, contam-se nos dedos da
mão os que receberam esta honra desde a sua instauração, em 1820, pelo rei
Louis XVIII. Laura Calado foi conde-

interessante que o Cônsul-geral disse
durante o seu discurso: Durante a visita
do antigo primeiro-ministro da França,
Jean-Pierre Raffarin, que veio o ano
passado, a primeira pergunta quando ele
pisou o chão de Montreal foi “Será que
a portuguesa está ainda ao seu serviço”. Parabéns a Laura Calado pela sua
medalha honorífica bastante merecida,
e à sua família.
Sylvio Martins

Os Açores e as suas gentes

É inaugurado o Seminário de Angra

R

ealizou-se na Ilha Terceira no dia
9 de novembro de 1862 a inauguração solene do Seminário de Angra
e primeira casa de educação religiosa
dos Açores. Era então bispo de Angra
D. Frei Estevão de Jesus Maria. Na
ocasião, foi recitada a oração de sapiência pelo cónego José Maria Pacheco
de Aguiar, seguindo-se a festividade a
Nossa Senhora da Guia, orágo da igreja, sendo orador o padre Joaquim Alves
Mateus. Eram ambos considerados então como os mais distintos ornamentos
do clero. Visto que o decreto de 3l de
maio de 1851 e de acordo com o de 26
de agosto de 1859, creava quatro posições de cânones, com ónus de ensino,
nestas instituições de educação, foram
nomeados seus primeiros professores
os cónegos padre José Maria Pacheco
de Aguiar; o padre dr. José da Fonseca
Abreu Castelo Branco, o padre dr. Jo-

aqim Alves Mateus e o padre dr. João
Albertino da Silva Pereira. Instalaramno no antigo Convento de S. Francisco, onde funcionava, ao lado do Liceu
e passou a ter edifício próprio, numa
casa solarenga que pertenceu ao Barão do Ramalho e que se foi adaptando para receber à volta de 150 alunos.
Para a sua fundação, em 1862, já haviam contribuido com os seus esforços,
em 1787, o capitão-general Dinis Gregório de Melo, e em 1805 o Conde de
S. Lourenço, Governador dos Açores,
o que só veio a concretizar-se no tempo
do bispo D. Frei Estevão, um dos mais
edificantes ornamentos da diocese. O
seminário de Angra era então reconhecido como um dos “mais modernos
edifícios de educação, procurando satisfazer às exigências requeridas”.

António Vallacorba

com o apoio da sinopse de efemérides
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O sabor português,
uma tentação quebequense
Q
uando um povo deixa a sua terra,
ele leva consigo uma esperança,
uma língua, uma tradição e sobretudo a
sua arte gastronómica. No último fimde-semana, os amantes da gastronomia
puderam encontrar e experimentar os

prazeres da mesa e do «terroir» quebequense. No meio dos produtos agrícolas e gastronómicos, havia um mundo
português. Convidado pelos organizadores do Salão da exposição Sabor &
Tentação, Helena Loureiro quis fazer
conhecer mais do que o simples produto do seu restaurante Portus Calle, convidado para o efeito, mas sobretudo os
produtos ricos da arte portuguesa.
Com o apoio da Desjardins Caixa
Portuguesa, um mundo português foi
criado, onde a missão era fazer conhecer e descobrir o sabor português.
A nível da gastronomia, o nosso re-

presentante, fez descobrir o presunto
português e umas sandes simples de
porco. Os Quebequenses estavam muito curiosos de descobrir o presunto e
como prepará-lo.
Para acompanhar então esses pequenos pratos, tivemos a oportunidade de
provar vinhos de importação privada
das companhias Alivin e Rocha & Rocha. Da cerveja SuperBock da Alivin

ao vinho moscatel de Rocha & Rocha.
Os Quebequenses puderam descobrir
uma variedade de produtos vinícolas,
entre os quais alguns se encontram na
SAQ. Por outro lado, havia a Ferma,
que fez conhecer o nosso Sumol e a
água Luso, por entre os outros produtos alimentares da cozinha de todos os
dias, também apresentados.
Para finalizar o nosso pequeno almo-

Agência Algarve
681, Jarry Este, Montreal
514-277-1934 • 514-273-9638

BOAS FÉRIAS A BONS PREÇOS!!!
Lisboa (de Toronto)
Porto (de Toronto)
Ponta Delgada (de Toronto)
Londres (de Montreal)
Paris (de Montreal)
Roma (de Montreal)
São Paulo (de Montreal)
Nova Iorque (de Montreal)
Luanda (de Montreal)
Johannesburg (de Montreal)

a partir de 569,00$
a partir de 619,00$
a partir de 649,00$
a partir de 879,00$
a partir de 499,00$
a partir de 849,00$
a partir de 929,00$
a partir de 429,00$
a partir de 1799,00$
a partir de 1499,00$

* Todos os preços incluem as taxas e custos de OPC.

Varadero

Santa Clara

Playa de Oro 4*:
7 noites
749.00$ tx incl.
Partida: 25 Novembro

Sol Cayo Santa Maria 4*:
7 noites
829.00$ tx incl.
Partida: 04 Dezembro

Punta Cana

Puerto Plata

Grand Paradise 4*:
7 noites
855.00$ tx incl.
Partida: 30 Novembro

Bahia Principe 4*:
7 noites
826.00$ tx incl.
Partida: 25 Novembro

Montego Bay

Sunset Beach 4*:
7 noites
981.00$ tx incl.
Partida: 30 Novembro

Cozumel

Allegro Cozumel 4*:
7 noites
849.00$ tx incl.
Partida: 01 Dezembro

Uma força na comunidade
514-277-1934 • 514-273-9638

COMUNIDADE

9

ço no mundo da tentação portuguesa,
era possível beber um espresso Delta,
café que a Ferma importa, com uns
pastéis de nata ou com uns pastéis de
“sirop d’érable” da Padaria Les Anges

Gourmet. Muitos dos participantes começavam o seu almoço ou jantar com
a sobremesa típica portuguesa. Muitos
queriam conhecer a origem desse produto, que dava um prazer indiscutível
no paladar.
Com as mesas ao centro da exposição, as pessoas podiam descansar e
aproveitar com paz o sabor português,
acudindo assim às suas tentações. Num
mundo onde as regiões do Quebeque
estavam postas em vedeta, o mundo
português soube mostrar a sua existência com êxito, preparando e oferecendo
com sorriso e paixão os seus produtos.
Muitos Quebequenses aproveitaram a
ocasião para experimentar novamente

os nossos deliciosos produtos.
Parabéns a Helena Loureiro, que soube com convicção propor e reunir todos esses actores da nossa arte gastronómica. São com iniciativas como esta
que a comunidade ganhará peso, poder
e reconhecimento. Temos uma riqueza
exportável que necessita uma máxima
valorização. E também um obrigado
especial ao Salão da exposição Sabor e
Tentação, que permitiu à nossa comunidade e aos nossos produtos de serem
conhecidos.

Miguel Félix
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NECROLOGIA
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MONUMENTOS

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

9 de Novembro de 2010
1 Euro = CAD 1.401310
LATINO

SERVIÇOS consulares

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

FUNERAIS

BOUTIQUES

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

514.849.6619

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

4244 St. Laurent

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

514.842.8077

CANALIZADORES

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile 514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Auberge Transition
514.481.0495
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana 1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque 514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude 514.896.3100
Regie ass. automobile 514.873.7620
Revenu Canada
1.800.959.7383
Revenu Québec
514.864.6299

514.845.5804

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

CLÍNICAS

450.672.4687

514.849.2391

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

DENTISTAS

514.499.1624 #209-

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano,
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas,
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos;
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema,
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo.

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

514-374-2395
Vidente médium Alhadj

Falo
português

IGREJAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desesperanço, etc.

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

Super Especial

150$

100% garantido
Tel.: 514-553-5975

por ano com
o seu logo e
informações no guia
comercial

Pagamento após Resultados
* HORA DE MONTREAL

QUARTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 MAGAZINE BRASIL CONTACTO
17:00 RECANTOS
17:30 BIOSFERA
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE BRASIL CONTACTO
22:15 A NOITE SANGRENTA
23:15 PANCHO GUEDES - ECOS
DE UMA MODERNIDADE
ALTERNATIVA
00:00 A HORA DE BACO
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

Manuel Rego

O funeral decorreu sexta-feira, 5 de Novembro, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada, em cripta, no Mausoléu
Marguerite d’Youville, no Cemitério Notre-Dame-Des-Neiges.

Igreja Baptista Portuguesa 514.577.5150
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

CONFORT

O funeral decorreu segunda-feira, 8 de Novembro de 2010, após missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério Notre-Dame-Des-Neiges.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montréal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

ENSINO

681 Jarry Est

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montréal
514-277-7778 www.memoria.ca
Sandra Pereira

Deixa na dor as suas filhas Lúcia (Artur
Mota), Ana (Nick Karabineris), Rosa (George
Iliopoulos) e Elizabeth (José Andrade), seus
netos, seu irmão José Rego, sobrinhos
(as), cunhados (as), assim como restantes
familiares e amigos.

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Com. Angolana de Mtl
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

ALGARVE

Deixa na dor o seu marido, suas filhas Jenny
e Sonia, seu filho Leonel e seu neto Benjamin,
assim como restantes familiares e amigos.

Faleceu em Montreal, no dia 3 de Novembro
de 2010, com 79 anos de idade, Manuel
Rego, natural da Ribeira Seca, São Miguel,
Açores, viúvo de Maria Leonor Amaral.

DR. THUY TRAN

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Novembro
de 2010, com 63 anos de idade, Olinda Teixeira Azevedo, natural de Aldeias, Armamar,
Portugal, esposa de Manuel António Azevedo.

†

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451
4270 St-Laurent

1947-2010

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

Olinda Teixeira Azevedo

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 10 de
Novembro de 2010, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

†

QUINTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 MAGAZINE CANADÁ CONTACTO
17:00 HÁ CONVERSA
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE CANADÁ CONTACTO
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:45 CORREDOR DO PODER
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

SEXTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 A ALMA E A GENTE
16:30 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
17:00 HERMAN 2010
18:15 A NOITE SANGRENTA(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 DÁ-ME MÚSICA
23:45 GRANDE ENTREVISTA(R/)
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:15 LADO B

** Horário sujeito a modificações
SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 SÓ ENERGIA
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
04:30 RUMOS
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
05:30 A ALMA E A GENTE
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:15 BIOSFERA(R/)
11:00 DE SOL A SOL(R/)
11:30 VIAGENS DE UM CÓMICO
12:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA-INFORMAÇÃO
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 OPERAÇÃO TRIUNFO
18:15 REGRESSO A SIZALINDA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 MUSICAL
20:30 TELEJORNAL
21:30 FUTEBOL: Académica vs Sporting
23:15 HERMAN 2010
00:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO(R/)
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:00 ZONA MISTA

DOMINGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 RECANTOS
06:30 EI-LOS QUE PARTEM - HISTÓRIA DA
EMIGRAÇÃO PORTUGUESA(R/)
07:30 CONTRA-INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG
09:45 SÓ VISTO!
10:30 PROGRAMA DAS FESTAS
13:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
13:15 FUTEBOL: Benfica vs Naval
15:15 TELEJORNAL
16:00 ENTRE PRATOS
16:30 CONTA-ME COMO FOI
17:15 LADO B(R/)
18:15 REGRESSO A SIZALINDA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 OPERAÇÃO TRIUNFO(R/)
23:00 CONTRA-INFORMAÇÃO(R/)
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO(R/)
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
06:00 01:00
HÁ CONVERSA

SEGUNDA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:30 ZIG ZAG
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
16:45 TELEJORNAL
17:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
19:10 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
22:15 PRÓS E CONTRAS
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

TERÇA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 30 MINUTOS
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO
17:00 RUMOS
17:30 A HORA DE BACO(R/)
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE
23:45 DESAFIO VERDE(R/)
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
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tel.: 514-284-1813 - anúncios a partir de $7.97*
EMPREGOS
EMPREGOS
Uma precisão
importante sobre
a lei 103...
*A partir de $7.97 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”,
1 pessoa para trabalho geral e 1
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos
de exp.
Salário conforme experiência.
Contactar Jos 514-325-7729

Pessoas com alguma experiência, para limpeza de restaurante,
incluindo cozinhas. 514-554-8779

Mercearia procura
caixeiro/a, pessoa
para trabalho geral e
carniceiro – com exp.
preferível.
Tempo parcial.
514-844-1813
Procura-se cozinheira, tempo inteiro. Apresente-se no 65 Jarry Este.
Restaurante francês procura
“maître d’hotel” com mínimo de 5
anos de experiência e bons conhecimentos de vinhos. CV por
e-mail: al.charmand@gmail.com
ou tel. 514-961-9111

VIDENTE
Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.

Rosa
514 278.3956

Senhora para trabalhar ao balcão,
que fale francês e inglês.
Contactar João (Jean)
514-842-3558
Senhora para limpeza de casa, 1
vez por semana, em West Island.
Contacte Maria Martins:
514-233-0611

OFERTA DE SERVIÇOS

Senhora procura trabalho de limpeza, em casa particular ou escritório, de dia. 15 anos de experiência. Madalena
514-722-1991 ou 514-813-4880

ARRENDA-SE

Na zona St-Michel, arrenda-se
3½, livre a 1 de Dezembro.
514-384-1025

colabore com
o nosso
jornal
COMUNICADO
A Caixa Portuguesa informa os
seus estimados clientes que a partir do dia 29 de Novembro de 2010
o novo horário de atendimento ao
público será o seguinte:
2ª feira: 9h30 às 15h
3ª feira: 9h30 às 15h
4ª feira: 9h30 às 17h30
5ª feira: 9h30 às 18h
6ª feira: 9h30 às 16h

ST-LÉONARD
esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Uns dos debates mais quentes das últimas semanas
foi sem dúvida nenhuma, mais uma vez, linguístico.
Podemos ter quase a certeza que não será o último. A
identidade é uma corda sensível para todos os povos,
sobretudo para os povos minoritários como os Quebequenses. A língua francesa representa, e nós podemos sem dificuldade perceber, uma questão nuclear
do ser nacionalista. Não só na sua situação demográfica mas também – nunca se pode esquecer esse lado
– na sua saúde gramatical. Seria triste, na minha humilde opinião, assistir a uma espécie de crioulização
do francês no Quebeque. Não creio que isso possa
acontecer dentro de uma ou duas gerações, mas em
cinquenta ou cem anos, não me parece impossível!
De todas as maneiras, não podemos escapar a essa
questão. O novo episódio é a lei 115 (também conhecida como lei 103). Foi adoptada no dia 19 de Outubro
pela Assembleia Nacional em resposta a um julgamento do Tribunal Supremo do Canadá invalidando
a lei 104 que impedia todas as “écoles passerelles”
(escolas privadas que permitem adquirir o direito ao
ensino em inglês). O governo liberal recorreu a um
procedimento parlamentar excepcional (baîllon) e
recebeu muitas críticas. Uns dizem que não protege
que chegue a língua, não fechando hermeticamente
a porta das “écoles passerelles”, outros dizem – sem
ser maioria – que ela fecha demais essas portas, lesionando os direitos linguísticos da minoria inglesa
(mas sobretudo das famílias francesas e imigrantes
que querem mandar os seus filhos para o ensino inglês...). Outros argumentos são avançados, contra ou
a favor dessa acção legislativa; não é a minha intenção de julgá-los todos.
O que gostaria de fazer é muito mais modesto. Era
simplesmente fazer compreender a todos os adeptos – quase fanáticos... – da cláusula derrogatória
que ela não pode ser aplicada neste caso. Impossível.
Porquê? Trata-se aqui dum princípio fundamental em
direito constitucional canadiano. Essa cláusula não
pode ser utilizada para suspender o direito ao ensino na língua da minoria (neste caso é o inglês...). As
situações aonde ela foi utilizada no debate linguístico
não eram casos de ensino, mas casos da liberdade
de expressão, um direito que pode ser suspendido.
Ora, no caso Nguyen, o Tribunal utiliza o artigo 23
para invalidar a lei 104! Podemos achar estranho que
se possa suspender um direito fundamental mas não
um direito social, mas isso é outra história. Dura lex
sed lex. A verdade é que todos os pseudo-peritos que
gritam para que o governo use esse meio estão enganados e pior, enganam os outros!

1-Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue
d’enseignement. L.Q. 2010 c-23
2-Caso Nguyen.
3-Prevista pelo artigo 33 da Charte Canadienne des Droits et Libertés, que faz parte da Constituição canadiana...
4-Artigo 23 da mesma Charte.
5-Nomeadamente o famoso caso Ford.

Tiago Múrias
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ANEDOTAS
P: Porque é que a estupidez é muito mais interessante do que a inteligência?
R: Porque a estupidez tem limites!!!
Num autocarro um casal de namorados senta-se num banco e a mãe
dela senta-se num outro mais à frente.
Quando o revisor chega ao pé dela para lhe cobrar o bilhete, diz a
filha:
- Oh mãe, não é preciso que o Mário já tirou os três!
O condutor olha pelo retrovisor para a rapariga e respira fundo:
- Ah grande Mário!
P: Sabem qual é a diferença entre uma boa secretária e uma secretária boa?
R: Uma boa secretária diz: ‘Bom dia chefe’!
A Secretária boa diz: ‘Já é dia chefe’!
Conversa entre dois amigos:
- Porque é que arrancaste dois dentes no mesmo dia?
- Porque o dentista não tinha troco de 10 contos.

Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Horizontais 1. Humedecer por irrigação ou aspersão. Capacete
de malha de aço que cobria o elmo e descia sobre os ombros. 2.
Deportar. Substância pegajosa, translúcida, que corre ou exsuda de
certos vegetais. 3. Que tem todas as cores. 4. Aquelas. Atormentar.
5. Curativo. Relativo à velhice. 6. Sociedade Portuguesa de Autores
(abrev.). Transportes Internacionais Rodoviários (abrev.). Mau cheiro.
7. Inflamação do ouvido. Culpa. 8. Diz-se dos nomes de animais que,
com uma só forma, designam ambos os sexos. A si mesmo. 9. Com
cor de nácar. 10. Margem do rio. Cobrir de nata. 11. Privado do uso
da fala. Ermida.
Verticais 1. Que ou o que reincide. Deus dos maometanos. 2. Prefixo que exprime a ideia de separação, afastamento. Que se realiza
de sete em sete anos. 3. Peça curva de madeira que entalha no contracadaste do navio. Série de cartas do mesmo naipe. 4. Espíritos.
Moeda siamesa de prata. 5. Revestimento córneo do bico das aves.
6. Espécie de dança escocesa. Época notável. 7. Que está situado
aquém do Reno. 8. Regueira que dá vazão à água das minas. Fazer
andar à roda. 9. Voltear como o moinho. Sufixo diminutivo. 10. Amor
ligeiro. Anno Domini (abrev.). 11. Face inferior do pão. Laje em que se
acende o fogo.

PARABÉNS

Mais um ano e nem mais um quilo!

S

im, é possível: é possível fazer anos sem aumentar de peso, é possível chegar aos 50 com
a roupa que vestia aos 20. Fomos saber quais são
os segredos para seguir pela vida sem um grama
a mais. Você podem ler a segunda parte do artigo.
30 anos: Problema: As transformações da gravidez
A gravidez pode desequilibrar até a mulher mais
equilibrada. Como evitar que um bebé nos roube a
boa forma? E mesmo quando não se engravida, como
não perder aos 30 a forma dos 20?
Erro: Fazer dieta durante a amamentação
“A amamentação ajuda a recuperar, porque é mais
exigente a nível energético do que a própria gravidez”, lembra Cláudia Viegas. “Há alguns alimentos
que podem dar sabor ao leite, como a cebola e a couve-flor, mas deve comer de tudo o que normalmente
se come.”
Ideia principal: controle as gorduras
Se se estiver grávida ou a amamentar, é muito importante o tipo de gorduras que se come. Deve evitar
as gorduras de má qualidade, porque isso vai reflectir-se no leite. Prefira o azeite e peixe, e evitar as gorduras trans, que estão presentes em muitas bolachas.
Alimentos aconselhados
Não caia na armadilha de evitar os hidratos de carbono: “Não há alimentação equilibrada sem eles”,
explica Cláudia Viegas. “Quando se pergunta a alguém hoje em dia o que é que faria para retirar calorias a um prato, toda a gente desata a retirar a batata e
o arroz, e nunca olham para a quantidade de gordura
que usaram para confeccionar o prato, nem para o
tamanho descomunal do bife. Isso muitas vezes leva
a que o organismo recorra às proteínas como fonte
denergia. As proteínas não devem ser usadas como
fonte de energia, para já porque isso produz mais
compostos tóxicos, e depois porque elas servem é
para reconstrução muscular.”
- Não se esqueça de... fazer do ‘acompanhamento’
o prato principal. Desactive aquela mania muito portuguesa que diz que vegetal não é comida, é acom-

panhamento. As pessoas acham que legumes não
enchem: mas isso é porque não os comem em quantidade suficiente! A ideia de que devemos comer muita
carne e muito peixe é um mito: quase não precisamos
de proteína, não mais do que uma porção diária de
carne ou peixe do tamanho da palma da mão.

Plano de treino: não perca o pé
‘Encaixar’ a criança numa rotina de exercício pode
ser complicado, mas faça tudo por tudo para não perder a ‘onda’. Ou então, recomece o exercício assim
que recomeçar o trabalho: vá à hora de almoço, por
exemplo. Mesmo que esteja cansada, vá nem que seja
para não perder o hábito, nem que seja para fazer banho turco. Aos poucos, vai ver como a energia volta.

Catarina Fonseca

O que mais afeta a fertilidade?

D

iversos problemas de saúde podem ter efeitos
negativos na fertilidade feminina. Estes são
os mais comuns.

- Síndrome dos ovários poliquísticos: É acompanhado por desequilíbrios hormonais que destabili-

zam as ovulações. Acne, ganho de peso, crescimento anormal de pêlos e menstruações irregulares são
sintomas que a devem levar ao ginecologista.
- Endometriose: Associado a menstruações dolorosas, acontece quando o tecido
que cobre o útero - endométrio - se desenvolve no exterior dele. Pode ser causa de infertilidade se o tecido obstruir as trompas ou
interferir com as ovulações ou implantação
do ovo fecundado no útero.
- Abortos repetidos: Uma interrupção
voluntária não deve afectar a capacidade
posterior de engravidar, a menos que surjam complicações de saúde decorrentes
dele. Casos recorrentes de aborto espontâneo podem implicar problemas congénitos
em levar uma gravidez em diante, devido
a malformações no útero, no embrião ou a
problemas hormonais.
- Tratamentos oncológicos: dependendo
da dose e duração do tratamento, algumas
formas de rádio e quimioterapia podem levar à infertilidade.
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● escadas em caracol e diagonal ● degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro ● portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Vai ter um nicho...
A
pessoa que pronunciou a frase do título é islâmica e referia-se ao “Irmão André” (S. Frère
André em francês) de seu nome Alfred Bessette,
beatificado em Dezembro de 1974, e canonizado
em 17 de Outubro de 2010. Dizia também: --“No
islamismo não há canonizações”. Na decorrência
da conversa, a uma pergunta porquê?!, respondeu:
--“Porque vai ser considerado o grande milagreiro do Quebeque, e como é pessoa finada não pode
ouvir... Eu não compreendo que Alah tenha de dizer-lhe constantemente: André, faz mais este milagre!...”
Nós não sabemos se os crentes canonizados escutam ou não os rogos dos seus devotos. Mas com nichos nas paredes de suas casas, ou altares nos templos dos fiéis, a dificuldade será a mesma: se não
ouvem, porque estão mortos para esta terra, terá de
haver algo no Poder de Deus... E também não sabemos que concordância pode então haver com o
segundo mandamento da Sua Lei. (Êxodo 20:4)
Não vamos alongar-nos sobre o “Irmão André”.
A sua pessoa, vida, e humildade, merecem o nosso
respeito, e a sua canonização é assunto exclusivo do
ministério religioso católico romano ao qual pertenceu. Pensamos que não foi galardão que ele tivesse
pedido.
Porém, afligem-nos, sim, as inovações da cristandade mundial, nos tempos actuais, com as mutações
de doutrinas dum cristianismo que se disforma da
verdade bíblica, em cada sector onde os mentores de
qualquer confissão se impõem aos seus aderentes,
na tentativa de serem superiores aos correligionários que imitam.
A “doutrina da prosperidade”, como a “Nova Era”,
o “Fundamentalismo moderno”, os “Corais ou Músicos do louvor” em compassos de barulho sincopado, são actuações religiosas que muitos jovens,
e também adultos, estão aceitando sem meditação.
Há um cristianismo aparente, mas a verdade é que
muitos religiosos não conhecem a Cristo, apesar de
irem à Igreja frequentemente.
Confessam que são cristãos mas estão a ser levados pela corrente religiosa que os cerca, e Jesus
Cristo não teve ainda oportunidade de se lhes revelar, como o fez com Nicodemos: “Quem não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de

Deus” (João 3:5).
Esta referência aplica-se a crentes de todas as confissões ditas cristãs, e o mais incompreensível é que
as doutrinas que referimos acolhem maior número de assistentes, com a possibilidade de maiores
contribuições monetárias! E afirmam: --“Deus nos
abençoa; nós é que estamos certos!”
Um curto inquérito feito aos seus praticantes revelou que 30% nem lê a Bíblia nem sabe orar; 90%
não tem interesse por estudos bíblicos nem culto
familiar.
São apenas religiosos, e alguns dizem que os pastores, ou os párocos das suas igrejas, intercedem por
eles e guiam-nos na fé corrigindo os seus defeitos.
Isto significa o conhecimento divino que têm da
Salvação...
Naturalmente não vamos objectar-lhes com os nossos pareceres contenciosos. Mas vale a pena dizerlhes, ou lembrar-lhes, que “Cristo amou a Igreja e
a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da
água pela palavra, para a apresentar a si mesmo
Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa
semelhante, porém sem defeito” (Efésios 5:27).
Deus é imutável nas suas promessas e não as substitui, ou lhes sobrepõe as ofertas humanas. “Forte
alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, afim de lançar mão da esperança proposta; a
qual temos por âncora da alma, segura e firme, e
que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre” (Hebreus 6:18).
O clero de muitas congregações é radical em seus
conceitos. Houve sumo sacerdotes legais, “homens
sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento
(Heb.6:17), que foi posterior à lei, constituiu o Filho (Jesus) perfeito para sempre”(Idem, 7:28).
Dizer-se cristão, de forma nominal, não é conhecer
a Jesus Cristo.
Convém conhecê-lO e ama-lO. Ele
ainda está chamando: --“Vinde a
Mim!”
Ele é o único Salvador!
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receita da semana

Bolo de Ananás

Ingredientes:
Dificuldade:
1 lata de ananás; 8 ovos; 2 chávenas Preço:
de açúcar; 2 chávenas e meia de farinha; 1 chávena de óleo (não usei Origem: Portugal
toda... usei meia chávena); 1 pitada
de sal; 1 colher (chá) de fermento em pó; Cerejas em calda q.b.
Preparação:
Coloque o ananás a escorrer num passador. Reserve a calda. A calda
deve encher 1 chávena das que usou como medida. Caso não seja
suficiente, complete com sumo ou água. Bata todos os ingrediente
com excepção do ananás. Unte e polvilhe um tabuleiro. Coloque as
rodelas de ananás da forma que desejar. Dentro de cada ponha coloque uma cereja. Deite a massa no tabuleiro. O forno deve estar préaquecido a 180ºC. Demora cerca de 30 a 40 minutos a cozer.

Feliz aniversário

J.J. Marques da Silva

Agência de Viagens

Lisboa
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TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO
Voos / Hotéis / Carros / Villas

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual

Parabéns a Evangelina Bento, aqui acompanhada
por 2 bisnetas e 1 bisneto, pelo seu 84º aniversário.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Serviço personalizado

Oferecemos:
• Serviços de tradução reconhecida
• Preenchimento de documentos
• Contentores

VENHAM VISITAR-NOS
E������ �� ��� ������� ������ ... ��������-���:
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F1: Sebastien Vettel vence G.P. do Brasil
A

Red-Bull confirmou todas as expectativas e
dominou o G.P. do Brasil, penúltima etapa
do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
E, tal como se previa, a equipa não deu prioridade
a Mark Webber no que respeita à vitória na corrida.
Assim, sem interferência do lado das “boxes”, Sebastian Vettel venceu pela primeira vez em Interlagos,
seguido pelo seu companheiro de equipa, oferecendo
assim mais uma dobradinha à Red-Bull e garantindo
ao mesmo tempo o Mundial de Construtores 2010.
A equipa do empresário Dietrich Mateschitz sai de
São Paulo com 469 pontos, 48 a mais que a McLaren, segunda classificada.
Não há hipóteses de a Red-Bull ser ultrapassada por
uma outra equipa, pois o primeiro colocado leva 25
pontos na prova, enquanto o segundo fica com 18.
A McLaren tem 421 pontos e a Ferrari somou até
agora 389.
Com esta vitória, Sebastian Vettel passa com 231
pontos para a terceira posição no Mundial de Pilotos. Webber, vice-líder, mantém o segundo lugar, com 238. Fernando Alonso, que até poderia
sair de Interlagos com o título, fica com 246, levando consigo uma vantagem de oito pontos para
o GP da Abu Dhabi, no próximo fim-de-semana.
Lewis Hamilton, quarto na prova, fica na mesma
posição no campeonato. Com 222 pontos, Hamilton
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ainda mantém hipóteses em dados matemáticos de
chegar ao título, mas evidentemente que terá de lutar
contra os três adversários na última prova do ano.
Nas primeiras voltas, a Red Bull estava absoluta e
dominante.
E, a partir da 40ª volta, Mark Webber passou a reduzir a desvantagem, que chegou a 1s5 na 47ª volta,
quando os dois pilotos chegaram a uma fila de oito
retardatários. Na 51ª volta a corrida mudou de cenário. Após a batida forte de Vitantonio Liuzzi na saída
do “S” do Senna, o carro de segurança entrou na pista, deixando os carros mais próximos. A relargada, no
entanto, não veio alterar as primeiras posições.
Utilizando-se da vantagem de ter dois retardatários
entre ele e Mark Webber, Vettel voltou a abrir na liderança e passou a fazer voltas mais rápidas, dando
um aviso à equipa de que estava mais veloz que o seu
companheiro e preparado para chegar em primeiro
no final da corrida.
Após cruzar a linha de chegada de Interlagos na 15ª
posição, o piloto brasileiro Felipe Massa classificou
o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 de 2010,
como um dos piores da sua carreira.
Com muitos problemas durante a prova, principalmente numa das paradas nas “boxes”, conseguiu recuperar algumas posições para não ter um final de
corrida ainda pior.
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O brasileiro largou na nona posição, mas acabou
por descer até às últimas posições, quando a equipa
Ferrari não realizou uma paragem aos “pits” com eficiência. Massa deixou os “boxes” com a roda direita
dianteira mal encaixada e teve de parar novamente na
volta seguinte.
Por outro lado, a Red-Bull, por intermédio do senhor Horner, foram categóricos: Com esta classificação, Alonso pode ganhar o tricampeonato caso chegue em primeiro ou segundo lugar em Yas Marina,

independente do resultado dos pilotos da Red-Bull.
O chefe da equipa austríaca, Christian Horner manteve o discurso de não favorecimento a Webber ou a
Vettel, mas disse que se algum deles quiser ajudar o
outro em Abu Dhabi, esta será uma decisão que partirá deles. “No final, a decisão é deles. Os dois correm
pela equipa e eu sei que ambos irão fazer o melhor
que eles podem nesta situação, mas ninguém tem
uma bola de cristal para saber o que irá acontecer
daqui uma semana”, completou.
O próximo – e último – encontro de 2010 terá
lugar já este fim-de-semana, no Grande Prémio de
Abu Dhabi.
Resultado final
do G.P. do Brasil
1-Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)
2-Mark Webber (AUS/Red Bull)
3-Fernando Alonso (ESP/Ferrari)
4-Lewis Hamilton (ING/McLaren)
5-Jenson Button (ING/McLaren)
6-Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP)
7-Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP)
8-Nico Hulkenberg (ALE/Williams)
9-Robert Kubica (POL/Renault)
10-Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso)

Mundial de Construtores
1. Red Bull/Renault - 469 pontos, Campeão
2. McLaren/Mercedes - 421
3. Ferrari - 389
4. Mercedes - 202
5. Renault - 145
6. Williams/Cosworth - 69
7. Force India/Mercedes - 68
8. BMW Sauber/Ferrari - 44
9. Toro Rosso – 11
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Humilhação, massacre e
demolição descrevem goleada

H

umilhação, massacre e demolição são algumas das expressões
utilizadas pelas edições na internet de
alguns jornais estrangeiros para descrever a goleada por 5-0 do FC Porto
sobre o Benfica, na 10.ª jornada da
Liga portuguesa de futebol.
O líder FC Porto assegurou uma confortável vantagem de 10 pontos sobre o
campeão Benfica, ao golear os “encarnados” por pouco habituais 5-0, no Estádio
do Dragão, no “clássico” da 10.ª jornada
da Liga de futebol. Varela, aos 12 minutos, e um “bis” de Falcao (24 e 28) coroaram a exibição portista até ao intervalo – Hulk fez o quarto e quinto aos 80 e
90 - e aproveitaram da melhor forma as
assistências provenientes do inexistente
lado esquerdo da defesa benfiquista que,
com David Luiz como lateral (Coentrão
mais avançado), foi sempre incapaz de
contrariar o ascendente e velocidade dos
“dragões”. Primeiro, David Luiz deixou
fugir Hulk, que assistiu Varela solto no
interior da área e, depois, foi de novo o
habitual central brasileiro a ser incapaz de
segurar a técnica de Belluschi, que serviu
o calcanhar de Falcao, para o segundo do
jogo, com Luisão a ver jogar. Quatro minutos passados, numa jogada de contraataque, Belluschi correu de novo sozinho
pela direita da sua ofensiva – a passe de
Sapunaru - e deu a Falcao o direito de
marcar o seu terceiro golo ao Benfica (tinha feito o 2-0 na vitória “azul-e-branca”
na Supertaça, já esta temporada). Estava
feito o jogo, mas Hulk ainda chegou à
goleada. Sem o lesionado Cardozo e com
Saviola no banco, Jorge Jesus apostou em
Salvio para o apoio ao avançado Kardec,
respondendo Villas-Boas sem invenções,

com o habitual “onze” (a única exceção
foi a inclusão de Guarin no lugar do lesionado Fernando). Com uma impressionante série de 26 vitórias e dois empates
(a última derrota aconteceu a 21 de março, precisamente frente ao Benfica, na final da Taça da Liga), o FC Porto impôs
ao clube da Luz o quarto desaire desta
temporada e deu ainda sequência a um
arranque brutal na Liga (nove triunfos e o
empate em Guimarães).O FC Porto, num
dos jogos sempre mais aguardados do futebol português, apresentou-se perante os
seus sócios de forma sóbria e com Moutinho e Bellushi a vencerem os duelos
individuais a meio-campo, deixando para
Hulk, Falcao e Varela as missões de ultrapassarem os defesas. E como o ataque do
FC Porto – e todo o conjunto - resultou
perante a defesa “encarnada”, o triunfo
acabou por ser construído calma e merecidamente até ao intervalo, com o Benfica
apático e totalmente incapaz de mostrar
ao Dragão as credenciais de campeão. O
Benfica saiu do Dragão vergado, mas o
FC Porto soube aproveitar milimetricamente as oportunidades, enquanto dos
pés de Carlos Martins a pontaria esteve
desafinada, Aimar não pegou na “batuta”
e David Luiz, na melhor e praticamente
única oportunidade “encarnada” (60 minutos), viu Helton negar-lhe as intenções,
depois de na primeira parte ter estado
“ausente”. Aos 80 minutos, Hulk transformou uma grande penalidade a castigar
falta de Coentrão, estreou-se a marcar ao
Benfica e fechou a festa com um disparo
indefensável, aos 90, para igualar a maior
goleada de sempre aos “encarnados”, repetindo os números de 1995, na Luz, para
a Supertaça.

O último truque de Ronaldo:
passe com as costas!

M

uito evoluído tecnicamente e perfeccionista, Cristiano Ronaldo
está sempre a “inventar” novas formas
de iludir as marcações apertadas a que
é sujeito. Os “truques” surgem de forma natural, mesmo no contexto de um
“derby”. O jogador português ficou em
branco na vitória do Real sobre o Atlético de Madrid (2-0), mas protagonizou
um momento de grande brilhantismo,

já bem perto do fim. Fazer um passe de
costas já não é para todos, mas CR7 foi
um pouco além: não só fez um passe de
costas, como o fez também COM as costas. Um gesto que não agradou nada aos
jogadores do Atlético, como poderá observar no segundo vídeo. “Com 0-0 não
fazes isso”, disse Raúl García ao português ainda no relvado, enviando também
algumas «bocas» que tiveram resposta.

Selecção: Paulo Bento anuncia
convocados esta quinta-feira

P

aulo Bento anuncia nesta quinta-feira, pelas 7h30 (hora de Montreal), os
convocados para o Portugal-Espanha do
próximo dia 17 de Novembro, marcado
para o Estádio da Luz, às 16h. O último
jogo do ano da Selecção é uma ocasião

para promover a candidatura ibérica ao
Mundial 2018 e está também integrado
nas comemorações do centenário da República. Os bilhetes custam entre 10 e 25
euros e estão disponíveis online no site
da FPF e também nas bilheteiras da Luz.

Portugal tem a sétima melhor
liga europeia da década

D

e acordo com uma classificação elaborada pela Federação de História e
Estatística do Futebol, Portugal tem a sétima melhor liga europeia desta primeira
década do século XXI. As contas foram
feitas com base no levantamento anual
das melhores ligas europeias, que por sua
vez é calculado pelos pontos somados pelos cinco emblemas de cada país melhor
classificados no ranking de clubes. Embora ainda faltem dois meses para o final do

período a que se refere o estudo, já só se
podem verificar alterações abaixo do décimo posto. Como tal, a Liga inglesa será
mesmo a melhor da década, com 11.187
pontos, seguindo-se de Espanha (10.779),
Itália (10.317), Alemanha (8.929) e França (8.457,5). Com 6.600,5 pontos, a Liga
portuguesa aparece logo depois da holandesa (6.969), e à frente do campeonato
turco (6.108) e grego (6.000,5), numa lista
que engloba 48 nações.
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